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Betreft:
Spreekrecht burgers vergadering raadsadviescommissie ABA gemeente Valkenburg aafl de Geul
d.d.29 maartZ0Zl.
Onderwerp: Oproep tot gemeentelijke ondersteuning met de beschikbare rijksmiddelen zoals verwoord in
het schrijven, inclusief brjlage, van schutterij St.Mauritius d.d. 20 januari2021, gericht aan de
Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders.
Spreekrecht is aangevraagd door M.A.P. (Piet) Bisschops, voorzitter van schutterij St.Mauritius.

Geachte dames en heren,

Uit het schrijven van schutterij St.Mauritius en de in bijlage meegezonden brieven van Oud-Limburgse
Schuttersfederatie, Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie en Sociaal Culturele Raad Valkenburg
aan de Geul, moge u duidelijk zijn dai. de nood bij de culturele amateurverenigingen vanwege de
aanhoudende coronapandemie hoog is.
Het behoeft geen betoog dat ook schutterij St.Mauritius dit aan den lijve ondervindt.

,Waar men vrijwel dagelijks geconfronteerd wordt met alarmerende berichten vanuit een groot aantal
branches en sectoren waaïaan door de overheid via noodfondsen steun geboden wordt, is het opvallend
stil rondom de financiële ondersteuningvan de culturele amateurverenigingen.
Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de culturele verenigingen - denk hierbij o.a.
aan het schutterswezen, de HaFaBra korpsen en de zanggezelschappen - veel te weinig aandacht krijgen.
Veelal wordt er in onze ogen namelijk gesproken over professionele kunst- en cultuurmakers, echter het
is evenzo belangrijk om het culturele verenigingsleven een broodnodige financiële injectie te geven.

Daarom heeft schutterij St.Mauritius via haar brief d.d. 20 j anuari 2021 u gewezen op de oproep van de
diverse overkoepelende instanties om de sector amateurverenigingen financieel te steunen vanuit de extra
ondersteuning die de gemeente van het rijk toegewezen heeft gekregen.
Hieraan willen wij bovendien het verzoektoevoegen om - mochten deze rijksmiddelen niet voldoende
zijn om in behoefte te voorzien - een extra (aanvullende) subsidie vanuit de gemeente beschikbaar te
stellen en onze noodkreet in dezen ter harte te nemen.

Geachte dames en heren, wij gaan ervan uit dat u het verenigingsleven binnen de gemeente Valkenburg
aan de Geul voor kaalslag behoedt. Het zou eeuwig zonde zijn als het bloeiende culturele verenigings-
leven binnen onze gemeente ten gevolge van deze pandemie niet behouden zou blijven, iets wat niet uit te
leggen zou zijn naar de inwoners yafl onze gemeente en zeker niet naar de talrijke leden toe.
Mogen wij er dan ook van uitgaan dat u hierin uw verantwoordelijkheid zult nemen.
Alvast dank voor uw inzet in dezen.

Met vriendelijke groeten,

voorzitter

Namens schutterij St Mauritius,

Piet (M.A.P.) Bi

Bankrelatie: Rabobank IBAN-rekeningnummer: NL42RABO0I 46601122
Ingeschreven in het verenigingsregister onder no. 40203548 bij de Kamer van Koophandel


